
	  
Endast	  svenska	  medborgare	  har	  en	  absolut	  rä4	  
a4	  vistas	  i	  Sverige.	  	  
	  
Sverige	  har	  reglerad	  invandring.	  
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Skyddsbehövande	  i	  svensk	  rä4	  

•  Flyk<ngar	  	  

•  Alterna<vt	  skyddsbehövande	  	  
	  
•  Övriga	  skyddsbehövande	  	  

	  



Flyk<ng	  

En	  utlänning	  som	  	  
-‐  befinner	  sig	  utanför	  det	  land	  som	  utlänningen	  är	  
medborgare	  i,	  därför	  a4	  han	  eller	  hon	  känner	  
välgrundad	  fruktan	  för	  förföljelse	  på	  grund	  av	  ras,	  
na3onalitet,	  religiös	  eller	  poli3sk	  uppfa7ning	  eller	  på	  
grund	  av	  kön,	  sexuell	  läggning	  eller	  annan	  3llhörighet	  
3ll	  en	  viss	  samhällsgrupp,	  och	  	  

-‐  inte	  kan,	  eller	  på	  grund	  av	  sin	  fruktan	  inte	  vill,	  begagna	  
sig	  av	  de4a	  lands	  skydd.	  

	  
	  	  
	  
	  



Alterna<vt	  skyddsbehövande	  	  
En	  utlänning	  som	  befinner	  utanför	  det	  land	  som	  
utlänningen	  är	  medborgare	  i,	  därför	  a4	  
-‐  det	  finns	  grundad	  anledning	  a4	  anta	  a4	  utlänningen	  
vid	  e4	  återvändande	  <ll	  hemlandet	  skulle	  löpa	  risk	  
a4	  straffas	  med	  döden	  eller	  a4	  utsä4as	  för	  
kroppsstraff,	  tortyr	  eller	  annan	  omänsklig	  eller	  
förnedrande	  behandling	  eller	  bestraffning,	  eller	  som	  
civilperson	  löpa	  en	  allvarlig	  och	  personlig	  risk	  a4	  
skadas	  på	  grund	  av	  urskillningslöst	  våld	  med	  
anledning	  av	  en	  y7re	  eller	  inre	  väpnad	  konflikt,	  och	  	  

-‐	  utlänningen	  inte	  kan,	  eller	  på	  grund	  av	  sådan	  risk	  som	  
avses	  inte	  vill,	  begagna	  sig	  av	  hemlandets	  skydd.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Övrig	  skyddsbehövande	  	  

En	  utlänning	  som	  befinner	  utanför	  det	  land	  som	  
utlänningen	  är	  medborgare	  i,	  därför	  a4	  han	  eller	  
hon	  	  
-‐	  behöver	  skydd	  på	  grund	  av	  en	  y7re	  eller	  inre	  
väpnad	  konflikt	  eller	  på	  grund	  av	  andra	  svåra	  
motsä7ningar	  i	  hemlandet	  känner	  välgrundad	  
fruktan	  för	  a4	  utsä4as	  för	  allvarliga	  övergrepp,	  
eller	  	  
-‐	  inte	  kan	  återvända	  <ll	  si4	  hemland	  på	  grund	  av	  en	  
miljökatastrof.	  

	  
	  

	  
	  



Interna<onella	  rä4sakter	  som	  rör	  
skyddsbehov	  

•  FN:s	  allmänna	  förklaring	  om	  de	  mänskliga	  
räNgheterna	  	  

•  Genèvekonven<onen	  
•  Europakonven<onen	  	  
•  FN:s	  tortyrkonven<on	  
	  



Det	  gemensamma	  europeiska	  
asylsystemet	  

•  Skyddsgrundsdirek<vet	  	  
•  Asylprocedurdirek<vet	  	  
•  Mo4agandedirek<vet	  	  
•  Massflyktsdirek<vet	  	  
•  Dublinförordningen	  	  
•  Eurodacförordningen	  



Begrepp	  

•  Asyl	  	  
•  Interna<onellt	  skydd	  
•  Skyddsbehov/skyddsbehövande	  
•  Non-‐refoulement	  



Asylärendets	  gång	  och	  handläggning	  

•  Ansökan	  i	  Sverige	  	  

•  Avgöra	  vilket	  land	  som	  ska	  pröva	  ansökan	  

•  Avgöra	  om	  ansökan	  ska	  prövas	  i	  sak	  	  



•  Muntlig	  handläggning	  	  
•  Rä4	  <ll	  offentligt	  biträde	  	  
•  Bevisbördan	  hos	  sökanden	  	  
•  Benefit	  of	  the	  doubt	  	  
•  Tvåinstansprövning	  
•  Familjens	  enhet	  
•  Mo4agandevillkor	  	  



Om	  man	  inte	  får	  stanna	  i	  Sverige	  

•  Beslut	  om	  avvisning	  eller	  utvisning.	  
•  Tidsfrist	  för	  frivillig	  avresa.	  
•  Återreseförbud.	  



Verkställighetshinder	  

E4	  beslut	  om	  avvisning	  eller	  utvisning	  får	  inte	  
verkställas	  om	  utlänningen	  skulle	  riskera	  a4	  
	  
•	  straffas	  med	  döden	  eller	  a4	  utsä4as	  för	  kroppsstraff,	  
tortyr	  eller	  annan	  omänsklig	  eller	  förnedrande	  
behandling	  eller	  bestraffning	  (absolut)	  
	  
•	  utsä4as	  för	  förföljelse	  .	  
	  
	  

	  



Vid	  avslag	  på	  asylansökan	  

•  Synnerligen/särskilt	  ömmande	  
omständigheter	  	  

	  

•  Spårbyte	  	  
	  



Ny	  prövning	  
•  Migra<onsverket	  får	  bevilja	  uppehålls3llstånd	  
-‐  hinder	  mot	  verkställighet,	  
-‐  särskild	  anledning	  a4	  anta	  a4	  mo4agarlandet	  inte	  kommer	  

a4	  ta	  emot	  utlänningen,	  
-‐  det	  finns	  medicinska	  hinder	  eller	  annan	  särskild	  anledning	  a4	  

beslutet	  inte	  bör	  verkställas.	  
	  
•  Migra<onsverket	  kan	  bevilja	  ny	  prövning	  om	  utlänningen	  

åberopar	  nya	  omständigheter	  
-‐  som	  kan	  antas	  utgöra	  e4	  bestående	  verkställighetshinder	  och	  
-‐  dessa	  omständigheter	  inte	  kunnat	  åberopas	  av	  utlänningen	  

<digare	  eller	  utlänningen	  visar	  gil<g	  ursäkt	  för	  a4	  inte	  ha	  
åberopat	  dem	  <digare.	  	  



Anknytning	  

•  Rätt till uppehållstillstånd   
-  make eller sambo, 
- ogift barn (under 18 år) till person i Sverige 

eller hans/hennes make eller sambo, 
-  förälder till ensamkommande barn och 
-  förälder/annan vuxen person till skydds-

behövande barn om här samtidigt.   



•  Kan få uppehållstillstånd  
- avsikt att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande - 

barn till en sådan person, andra stycket 
-  nära anhörig och hushållsgemenskap om 

beroendeförhållande mellan släktingarna  
-  förälder till och vårdnadshavare för barn som är bosatt i 

Sverige,  
- umgänge med barn bosatt i Sverige och   
- svenskt ursprung eller lång vistelse i Sverige med 
uppehållstillstånd. 



Kan få uppehållstillstånd om det föreligger 
synnerliga skäl 
- adopterad i vuxen ålder,  
- anhörig till flykting eller annan 

skyddsbehövande och 
- särskild anknytning. 



•  Uppskjuten	  invandringsprövning	  

•  Försörjningskrav	  



Arbete	  

•  Tidsbegränsat uppehållstillstånd kan 
beviljas om 

- ett erbjudande om anställning  
- kan försörja sig på lönen 
- inte sämre villkor än de som följer av 
svenska kollektivavtal eller praxis 
•  Permanent uppehållstillstånd får beviljas 

om personen har haft uppehållstillstånd för 
arbete i fyra år under de senaste 7 åren. 

	  



Studera	  

•  Tidsbegränsat	  uppehålls<llstånd	  kan	  beviljas	  
den	  som	  

-‐	  har	  antagits	  <ll	  högskoleutbildning,	  
-‐	  har	  sin	  försörjning	  och	  sin	  återresa	  ordnad,	  
-‐	  har	  heltäckande	  sjukförsäkring,	  
-‐	  inte	  utgör	  hot	  mot	  allmän	  ordning,	  allmän	  
säkerhet	  eller	  folkhälsa.	  



Övriga	  grunder	  
•  Vidarebosättning 
•  Beviljas ställning som varaktigt bosatt 
•  Sveriges internationella åtaganden 
•  Hinder mot verkställighet 
•  LVU 
•  Faderskapsutredning 
•  Bevisperson 
•  Skyddsperson 


